
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน 
ครั้งท่ี  9 / 2555 

ในวันท่ี 15 มิถุนายน  2555  เวลา  10.00  น. 
ณ ห้องประชุมไผ่ทอง 

.............................................. 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายลิขิต กสิกิจวรกุล      นายกเทศมนตรี   
2. นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร รองนายกเทศมนตรี  
3. ดร.อาทิตย์   ฉัตรชัยพลรัตน์ รองนายกเทศมนตรี  
4. นายมนัส   นิ่มมงคล รองนายกเทศมนตรี  
5. นายพรพรหม จันทร์เจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายนิวัฒน์ ปล่ังศิริ รองประธานสภาเทศบาล  
7. นายสํงศักดิ์ เกียรติปกรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล  
8. นายจ าลอง ทศทิศ สมาชิกสภาเทศบาล  
9. นายพิริน ตุละรัต สมาชิกสภาเทศบาล  
10. นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล สมาชิกสภาเทศบาล  
11. นายภาคภูมิ ศรีอุํน สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายก าพล ขันธ์ขวา สมาชิกสภาเทศบาล  
13. นายประเสริฐ เอราวัน สมาชิกสภาเทศบาล  
14. นายสมสงวน อินทรก าแหง สมาชิกสภาเทศบาล  
15. นายค าพันธ์ สีดอนซ๎าย สมาชิกสภาเทศบาล  
16 นายนพรุจ เอํนลุน สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นางสาวจิรวดี เจริญศิลป์ สมาชิกสภาเทศบาล  
18. นายบุญเหลือ เร่ืองลือ สมาชิกสภาเทศบาล  
19. นายประเสริฐ สันค า สมาชิกสภาเทศบาล  
20. นายฉลอง ค าตา สมาชิกสภาเทศบาล 
21. นางชยาภรณ์ ศิลาอํอน ปลัดเทศบาล  
22. นายสุวัฒน์ สุทธิ รองปลัดเทศบาล  
23. นายวิชัย วิพัฒน์เกษมสุข ผ๎ู อ านวยการกองชําง 
24. นางอาภรณ์ รพีเลิศรังสิมันต์ ผ๎ู อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
25. นางศิริวรรณ ปั กษี ผ๎ู อ านวยการกองการศึกษา 
26. นางฉวีวรรณ นริสศิริกุล ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล  
27. นางจิตโสภิณ เคนจันทึก ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล 2  
28. นายศรีสุนทร นามสวําง ผ๎ูจัดการสถานธนานุบาล  
29. นางสุภาภรณ์ ค าภูเงิน หัวหน๎าฝ่ายอ านวยการ  
30. นายอิทธิพล พวกเมืองพล หัวหน๎าฝ่ายแบบแผนฯ  
31. นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทรสงํา หัวหน๎าฝ่ายป้องกันฯ 
32. นางกรองกาญจน์   ปัญญารัตนวงศ์ หัวหน๎าฝ่ายปกครอง 
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33. น.ส.ดาวรรณ์ ภูเหิน หัวหน๎าฝ่ายบริการสาธารณสุข  
34. น.ส.เยาวภา โกศัลย์วัฒน์ หัวหน๎าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
35. นางวารุณี ลาดมะโรง หัวหน๎าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  
36. นายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ หัวหน๎าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
37. นายยศกร ศรีคลัง หัวหน๎าฝ่ายบริการการและเผยแพรํ  
38. นางสุกัญญา มาตย์วังแสง หัวหน๎าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
39. นายอุดมศักดิ์ ธรรมน าศีล หัวหน๎าฝ่ายชํางสุขาภิบาล  
40. นางกุลิสรา คชรัตน์ หัวหน๎าฝ่ายบริหารงานคลัง  
41. นางภัทรา สุปัตค า เจ๎าพนักงานธุรการ  
42. จ.อ.สายันต์ นรสาร เจ๎าพนักงานเทศกิจ  
43. นายประหยัดทรัพย์ อาวจ าปา เจ๎าพนักงานพัสดุ  
44. นางจีรพันธ์ เนตรพิฑูร เจ๎าพนักงานธุรการ  
45. นายมาโนชช ธาดาจิตติกร วิศวกรโยธา  
46. จ.อ.วรวิทย์ ภาณวัตร เจ๎าพนักงานป้องกันฯ  
47. น.ส.ธัญณิชา ขันตี นักพัฒนาชุมชน  
48. นางสุมิตตรา เขียวอํอน นักพัฒนาชุมชน  
49. นางสุดา ชาติสุวรรณ นักวิชาการสุขาภิบาล 
50. จ.อ.กมล สงวนญาติ หัวหน๎าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
51. น.ส.จารุมาศ เสนาสนิท จนท.บริหารงานทั่วไป  
 
เริ่มประชุมเวลา 10.10 น.    นายลิขิต  กสิกิจวรกุล  นายกเทศมนตรีเมืองบ๎านไผํ  เป็นประธานในพิธ ี

กลําวเปิดการประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธาน   - แนะน าการข้ึนด ารงต าแหนํงเลขานุการนายก ฯ คือ นายพรพรหม จันทร์เจริญ 

- แนะน าข๎าราชการย๎ายมาใหมํ ราย นายมาโนชช  ธาดาจิตติกร ต าแหนํง  
วิศวกรโยธา ย๎ายมาจาก อบต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  

มติท่ีประชุม  --รับทราบ — 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง เพื่อทราบ  
หน.ฝ่ายอ านวยการ - แนะน าคณะผ๎ูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน๎าสํวนการงาน ประจ า 
   เทศบาลเมืองบ๎านไผํให๎ที่ประชุมทราบ  
นายอ าเภอบ๎านไผํ - เรียนนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ผ๎ูอ านวยการกองที่เคารพทุกทําน  
   มีหลายเร่ืองที่จะมาพบปะและขอขอบคุณเทศบาล  
   - เมื่อคืนได๎ออกตรวจสถานบริการพร๎อมด๎วยปลัดอ าเภอ เจ๎าหน๎าท่ีต ารวจและ  
   เจ๎าหน๎าท่ีสาธารณสุขฯ เทศบาล แบํงออกเป็น 2 ชุด ซ่ึงไมํมีการแจ๎งลํวงหน๎าเร่ือง  

การตรวจสารเสพติด เร่ืองที่จะขอความรํวมมือจากเทศบาลเมืองบ๎านไผํ ดังนี้ 
1. การพัฒนาเทศบาล ขณะนี้อ าเภอบ๎านไผํได๎ปิดสนามหน๎าท่ีวําการอ าเภอเป็นชํวงเวลาหนึ่งมี

งบประมาณปรับปรุง 5 แสนบาท  
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2. ถนนตัวอยํางชํวงแยกหน๎าเทศบาล – แยกไฟแดง ขอความรํวมมือโรงเรือนที่อยํูริมถนนให๎

ปรับปรุงสวนหยํอมให๎สวย ให๎เป็นถนนตัวอยําง โดยขอรับการสนับสนุนจากเทศบาลเมือง
บ๎านไผํส าหรับการดูแลรักษา เชํน การใสํปุ๋ย 

3. ตลาดสดเทศบาล 4 เป็นอาคารร๎าง หาวิธีแก๎ไข หรือจะถํายเทการขนถํายสินค๎า และ
จะต๎องพูดคุยกับประชาชน 

4. สวนสาธารณะข๎างอ าเภอบ๎านไผํมีสภาพทรุดโทรม ให๎เทศบาลเมืองบ๎านไผํเข๎าไปปรับปรุง
ด๎วย และบางสํวนเป็นความรับผิดชอบของอ าเภอบ๎านไผํ    
กรอ.บ๎านไผํ เร่ืองขอใช๎สถานที่ของทางรถไฟจะต๎องไปติดตามผลด๎วย  

5. เสนอโครงการ “Clean and Green” ต๎องปรึกษากับทางเทศบาลกํอนด าเนินการ 
6. มหาวิทยาลัยรามค าแหง ก าลังจัดตั้งงบระบบการศึกษาสังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย

รามค าแหง ซ่ึงจะมีผลกระทบกับโรงเรียนเทศบาลด๎วยอาจสํงผลให๎นักเรียนลดลง ให๎
ประสานงานวิชาการด๎วย เนื่องจากเป็นเครือขํายของโรงเรียนสาธิต มข. คณะศึกษาศาสตร์ 
มข.อยากให๎เทศบาลสํงครูไปอบรมในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์บ๎าง 

7. ขณะนี้ กรอ.บ๎านไผํ เป็นเคร่ืองมือที่ชํวยเทศบาลท างาน ขอบคุณเทศบาลเมืองบ๎านไผํที่
อนุเคราะห์สถานที่และอาหารวําง ในเดือนหน๎าการประชุม กรอ.วันที่ 8 ก.ค. 55 เวลา 
15.00 น. – 17.00 น.  จะมีการประชุมอีกคร้ัง ขอเชิญเข๎ารํวมประชุม ซ่ึงผ๎ูเข๎ารํวมประชุม
ประกอบด๎วย ข๎าราชการ/เทศบาล/อบต./ธุรกิจ/องค์กรสมาคมมูลนิธิ วาระที่ที่จะเข๎า คือ 
การจอดจราจรในถนนมิตรภาพกํอนถึงปั้ม ปตท. ขอบคุณเทศบาลเมืองบ๎านไผํที่ให๎ความ
รํวมมือในทุก ๆ เร่ือง 

ประธาน   - ทํานนายอ าเภอบ๎านไผํ ฝากไว๎หลาย ๆ เร่ือง ให๎ทุกคนท าหน๎าท่ีตํอไป  
   - เร่ืองการจัดจราจรตลาดให๎ท าแบบสอบถามกํอนดีหรือไม ํ
   - เร่ือง Clean and Green ขอความรํวมมือโรงเรียนตกแตํงท าความสะอาดด๎วย 
มติท่ีประชุม  --รับทราบ--  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง เพื่อทราบ  

 กองสาธารณสุขฯ  
ผอ.กองสาธารณสุขฯ - การแบํงโซน CPU แบํงเป็น 4 โซน ศูนย์สุขภาพชุมชนรับผิดชอบประมาณ  
   14,000 คน แบํงโซนให๎บริการด๎านสาธารณสุขโดยการแบํงคนละคร่ึง ศูนย์บริการ  
   สาธารณสุขไมํได๎บริการมาหลายปี  ควรเตรียมการด๎านบุคลากร/สถานที่ ห๎องสมุด  
   กองการศึกษาควรจัดไว๎ที่โซนตลาดนําจะเหมาะสม ผอ.รพ.บผ.ก็เห็นด๎วย น าเรียน  
   ฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อพิจารณา  
ประธาน   - ห๎องสมุดช้ัน 2 ศูนย์สาธารณสุขเทศบาลช้ันลําง เร่ืองอื่น ๆ ต๎องด าเนินการตํอไป  
   เป็นการบริการสุขภาพเบื้องต๎น  
มติท่ีประชุม  --รับทราบ — 
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ดร.อาทิตย์  ฉัตรชัยพลรัตน์ – การเปิดการแขํงขันกีฬาฯ ได๎ด าเนินการเปิดการแขํงขันเรียบร๎อยแล๎ว  
รองนายกเทศมนตรี - การประกวดส่ือการเรียนการสอนของ รร.เทศบาล 

- การจัดบูธมหกรรมการศึกษาท่ีจังหวัดร๎อยเอ็ด เป็นการจัดการแขํงขันทั่วภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ และคร้ังตํอไปเทศบาลจะมีการจัดมหกรรมการศึกษาท่ี      รร.เทศบาล 
ซ่ึงเทศบาลจะเป็นผ๎ูน าเร่ืองการจัดประกวดถือเป็นเร่ืองที่ดีที่จะมีการเปิด รร.สาธิต ม.ราม ถ๎า
การศึกษาเราพัฒนาข้ึนจะโยงใยเร่ืองการขยายโอกาสในการเรียนตํอระดับ ม.4 มองวํา ม.3 ของ
เรามีห๎องละ 40 คน สอบเข๎า ขก.5 10 คนไมํเกิน 20 คน ที่เหลือจะต๎องหา รร.ศึกษาตํอ การ
ขยายห๎องเรียนสายวิทย์-ศิลป์ จะต๎องมีการส ารวจความต๎องการกํอนจะท าการเปิด งบประมาณ
จะต๎องมีครู  
1-2 คน เร่ืองของงบประมาณ+อัตราก าลัง 

ประธาน   - กองการศึกษาจะมีการเปิด ม. 4 ปีการศึกษา 2556 ผ๎ูเกี่ยวข๎องต๎องไปเตรียมการ  
   ให๎พร๎อม  
มติท่ีประชุม  --รับทราบ--  
ระเบียบวารท่ี 3  เรื่อง เพื่อพิจารณา  

* กองสาธารณสุขฯ 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ - การพิจารณาทบทวนปรับปรุงเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี พ.ศ.2555  
   ในชํวงเดือน มี.ค. ที่ผํานมาการประชุมสภาเทศบาลได๎ถอนมติจากการประชุมสภา  
   และในวันนี้จึงขอทบทวนปรับปรุงเทศบัญญัติงบประมาณเพื่อน าเข๎าญัตติการ  
   ประชุมสภาเทศบาลอีกคร้ัง ทั้งหมดมี 9 เร่ือง  
ประธาน   1. มีการปรับปรุงคําธรรมเนียมใบอนุญาต  
   2. การก าหนดคําจัดเก็บคําขยะมูลฝอยจากเดิม 10 บาท เป็น “20 บาท”  
นายบุญเหลือ  เร่ืองลือ - การเก็บขยะเกิดจากหลายสาเหตุ เชํน รถขยะเหม็น ให๎ปรับปรุงกํอน  
สมาชิกสภาเทศบาลควรข้ึนคําจัดเก็บขยะงบประมาณหน๎า ( ปี 2556 ) 
นายสํงศักดิ์  เกียรติปกรณ์  - ได๎รับการร๎องเรียนการบริหารจัดการ “หนํวยเก็บขนขยะ” หลายวันแล๎วไมํได๎มี  
สมาชิกสภาเทศบาลการเก็บขยะ เห็นด๎วยกับ สท.บุญเหลือ ให๎ข้ึนคําจัดเก็บขยะปีงบประมาณหน๎า ให๎ 
   การบริหารจัดการมีการพัฒนาข้ึนกํอน 
นายสมสงวน อินทรก าแหง – การหารายได๎ของเทศบาลเป็นเร่ืองที่ดี แตํการจัดเก็บปัจจุบันมีการเก็บ 
สมาชิกสภาเทศบาลทุกหลังคาเรือนหรือไมํ นําจะชะลอการเพิ่มคําจัดเก็บขยะมูลฝอยไว๎กํอน 
ประธาน   - จะมีการนัดประชุมทบทวนปรับปรุงเทศบัญญัติงบประมาณกับคณะผ๎ูบริหาร +  
   สมาชิกสภาเทศบาลอีกคร้ัง  
ผอ.กองชําง  - พิจารณาออกข๎อบัญญัติงบประมาณ  

- การออกเทศบัญญัติท๎องถ่ินเพื่อควบคุมอาคารกํอสร๎างอาคาร ถือเป็นเร่ือง 
ละเอียดอํอน ที่จังหวัดขอนแกํนมี 4 แหํง คือ ขอนแกํน,บ๎านไผํ,เมืองพล และชุมแพ  
ผังเมืองรวมบ๎านไผํแนวทางตามประกาศกระทรวงฯ 

ประธาน   - การปรับปรุงผังเมืองรวมใหมํจะต๎องมีการแจ๎งประชาชนรับทราบ เปิดโอกาส  
                              ใหป๎ระชาชนเข๎ามาแสดงความคดิเหน็, ฝาก ผอ.กองชําง + วิศวกรโยธา ชํวยกันดูเร่ืองผังเมืองด๎วย 
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ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ – ได๎รับอุดหนุนงบประมาณจากสถาบันพระปกเกล๎า 5 หมื่นบาท จัดท าโครงการ 
สมาชิกสภาเทศบาลจัดการขยะโดยประชาชนมีสํวนรํวม เพื่อท าโครงการและรายละเอียดตําง ๆ ให๎  
   สถาบันพระปกเกล๎าทราบ  
มติท่ีประชุม  --รับทราบ — 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอื่น ๆ  
ประธาน   - ให๎งานพัสดุฯ  กองคลัง ตรวจสอบโครงการงบประมาณปี 2555 โครงสร๎างพื้นฐาน  
   วํามีเหลือกี่โครงการที่ยังไมํด าเนินการ  
นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร – การเบิกจํายเงินเดือนจ๎างเหมาให๎ท าบันทึกวํากองไหนท าเร่ืองช๎า ให๎เบิกจํายให ๎
รองนายกเทศมนตรี ทันตามก าหนด 
ประธาน   - งบประมาณเงินอุดหนุน + รายรับ ทั้งหมดมีเทําไหรํ  
   - การอุดหนุนงบประมาณ 5 หมื่นบาท ให๎กับสมาคมจัดงานง้ิว “ปุงเถํากงมํา”  

กองการศึกษาให๎ไปถํายรูป + เอกสารการขอรับการอุดหนุนให๎เรียบร๎อย 
นายจ าลอง  ทศทิศ - กองสาธารณสุขฯ + กองชําง สืบเนื่องจากวันล๎างตลาด 3-4 วันกํอน ห๎องน้ าตลาด 
สมาชิกสภาเทศบาลไมํไหล สํงกล่ินเหม็น ประสานกองสาธารณสุขฯได๎จัด จนท.เข๎าไปฉีดน้ า กอง 
   สาธารณสุขฯ มีแตํไม๎กวาด จึงเกิดความลําช๎า ให๎น าเคร่ืองมือหนักให๎กอง  
   สาธารณสุขใช๎งานด๎วย ให๎เตรียมเคร่ืองมือหนักให๎สาธารณสุขฯด๎วย เพื่อความ  
   สะดวกในการใช๎งาน  
ประธาน   - ให๎คุยกันปรึกษากัน เพื่อความสะดวกในการให๎บริการประชาชน  
นายสํงศักดิ์  เกียรติปกรณ์ – การติดพระบรมฉายาลักษณ์บริเวณส่ีแยกบ๎านเกิ้งให๎ติดให๎เรียบร๎อย เนื่องจาก 
สมาชิกสภาเทศบาลของเดิมช ารุด ฉีกขาด 
นายมนัส  นิ่มมงคล - ความสะอาดของตลาดที่ผํานมาได๎รับการร๎องเรียนจากประชาชนทั้งด๎านการล๎าง 
รองนายกเทศมนตรี ตลาด ฝาก ผอ.กองชําง + สาธารณสุข ฯ  
นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร – พระบรมฉายาลักษณ์บริเวณส่ีแยกบ๎านเกิ้งเตรียมติดตั้งเรียบร๎อยแล๎ว 
รองนายกเทศมนตรี 
นายประเสริฐ  เอราวัณ - ฝาทํอเขต 1 ข๎าง รร.บ๎านไผํ ขก.10 ฝากกองชํางด าเนินการให๎ด๎วย  
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายบุญเหลือ  เร่ืองลือ - รร.เทศบาล ขาดแคลนพัดลมติดตั้ง ณ ห๎องประชุมโรงเรียน  

 สมาชิกสภาเทศบาลประธาน   - เร่ืองพัดลมให๎ด าเนินการให๎เรียบร๎อย
 

   - กองชําง ให๎ส ารวจความยาว + เส๎นผําศูนย์กลางรอบ ๆ บริเวณเขตเทศบาล  
   เทศบาลเมืองบ๎านไผํ จะขอนักโทษจากเรือนจ ากลางเมืองพลมาชํวยขุดลอกทํอ  
มติท่ีประชุม  --รับทราบ--   
ประธาน    -  มีทํานใดจะเสนอเร่ืองอะไรอีกหรือไม ํถ๎า (ไมํมี) ก็ขอขอบคุณทุกคน  
   และ ขอปิดการประชุม 
ปิดประชุม   เวลา  12.10  น. 
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                                          (ลงช่ือ)                               ผ๎ูจดรายงานการประชุม 
        (  นางสาวจารุมาศ  เสนาสนิท )       
           เจ๎าหน๎าท่ีบริหารงานทั่วไป 
 
 
                                                                                                                              
(ลงช่ือ)จําเอก            ผ๎ูตรวจรายงานการประชุม  (ลงช่ือ)                 ผ๎ูตรวจรายงานการประชุม 
              ( กมล   สงวนญาติ )                (นางสาวดารารัตน์  ชาตะวราหะ )                
         หวัหนา๎ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป                 หวัหนา๎ส านกัปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


